Stratforin johtaja ei halua
syytettyjen penkille
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Vuotosivusto Wikileaks kertoo ennakkotiedotteessa
hakkeroidun geopoliittisen analytiikkayhtiö Stratforin
toimintamenetelmistä, asiakkaista, tietolähteistä, kohteista,
lahjuksista ja palkkiomaksuissa käytettävistä
rahanpesumenetelmistä.
Yksityinen tiedusteluyrityksen menetelmistä Wikileaks käytti
esimerkkinä toimitusjohtaja George Friedmanin ohjetta
Stratforin analyytikolle Reva Bhallalle:
- Sinun täytyy ottaa hänet kontrolliin. Kontrolli tarkoittaa
taloudellista, seksuaalista tai psykologista kontrollia
&hellip; Tämä aloittaa keskustelun seuraavasta vaiheestasi,
Friedman kirjoitti 6. joulukuuta 2011. Ohje koski
israelilaisen tietolähteen kontrollointia Venezuelan
presidentin Hugo Chavezin terveystietojen suhteen.
Wikileaksin mukaan sille vuodetussa aineistossa on yli 4
000 luottamuksellista sähköpostia, joissa mainitaan
Wikileaks tai sen perustaja Julian Assange. Kirjeenvaihto
koskee Yhdysvaltain hallituksen ja myös Stratforin omia
toimia Wikileaksin vahingoittamiseksi.
Wikileaksin mukaan Stratfor toimitti tiedustelutietoa muun
seuraaville asiakkaille: Bhopal's Dow Chemical Co.,
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon,
Yhdysvaltain Homeland Security, Yhdysvaltain
merijalkaväki ja Yhdysvaltain puolustusministeriön
tiedusteluvirasto.
Wikileaksin Global Intelligence Files -tiedoista selviää myös
kuinka Stratforin tietolähteille maksettiin sveitsiläispankkien
kautta prepaid-luottokorteilla. Salaiset ja julkiset tietolähteet
ovat usein valtioiden ja suurlähetystöjen työntekijöitä ja
journalisteja.
Stratforin sisällä tiedettiin myös salaisten käteislahjusten
maksamisen riskit. Elokuussa 2011 toimitusjohtaja
Friedman kirjoitti luottamuksellisesti yhtiön työntekijöille:
- Palkkaamme lakifirman kehittämään meille suunnitelman
ulkomaisen korruption kieltävää lakia (Foreign Corrupt
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Practices Act) varten. En aio joutua syytettyjen penkille
enkä halua kenenkään täällä joutuvan sille.
Stratfor ei pelkästään tyytynyt myymään tiedustelutietoja
eteenpäin vaan se aikoi käyttää hankkimaansa informaatiota
myös arvopaperispekulaatioon. Se on perustamassa
StratCap -nimistä, itsenäiseltä näyttävää sijoitusyritystä, jonka on määrä
käyttää globaalisti kerättyä tietoa hyväksi ja sijoittaa valtioiden
obligaatioihin ja valuuttoihin. Rahaston on määrä aloittaa tänä
vuonna.
Myös Wikileaksin suuret Afganistanin paljastukset nähtiin
Stratforissa bisnesmahdollisuutena.
- Onko mahdollista päästä osalliseksi “vuotokeskeisestä“
rahalähteestä? Tämä on ilmeinen pelkomyynti, siis hyvä asia.
- Voisimmeko kehittää ajatuksia ja menetelmiä
vuotokeskeisestä verkkoturvasta, joka keskittyy estämään yhtiön
omia työntekijöitä vuotamasta arkaluontoista informaatiota...
Oikeastaan en ole ollenkaan varma, että tämä on
tietotekniikkaongelma, joka vaatii tietotekniikkaratkaisua.
Wikileaks sanoo koonneensa yli 25 mediaorganisaation ja
aktivistin verkoston käymään läpi Stratforin asiakirjoja ja
informoimaan ihmisiä niiden sisällöstä. Kumppaneille on
järjestetty pääsy dokumenttitietokantaan ja heidän on määrä
yhdessä Wikileaksin kanssa suorittaa aineiston
journalistinen arviointi. Aineiston tuottamat uutiset jaetaan
julkisuuteen lähiviikkoina. Tulevaisuudessa on määrä julkaista
myös alkuperäisdokumentteja.
Luettelo tänään julkistetuista asiakirjoista löytyy
täältä
.
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